
Příloha 1 

NÁVOD PRO STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR S OTEVŘENÝMI OTÁZKAMI 

(Respondenti 1 – rodiče žáků se sociálním znevýhodněním, kteří byli v období sběru dat 

(březen 2020) žáky základní školy) 

 

-Zahájení rozhovoru: uvedení do tématu – distanční výuka, plnění zadaných úkolů, komunikace 

se školou na dálku 

Otázky:  

1) Kolik je v domácnosti dětí? 

2) Do jakých tříd každé z dětí chodí? 

3) Máte doma internet? 

4) Máte doma techniku, se kterou se lze připojit k internetu? 

Jednotlivé odpovědi za každé dítě v domácnosti, které navštěvuje základní školu: 

5) Jste ve spojení se školou? (Komunikujete s učitelem dítěte?)  

o Pokud ano – jak komunikujete? 

o Pokud ne – proč nekomunikujete?  

6) Máte ze školy zadané úkoly?  

o Pokud ano – plníte úkoly?  

 Dítě samo; s Vaší pomocí; jak budou úkoly odevzdávány 

o Pokud ne – proč? 

7) Potřebujete nyní pomoci? 

o S komunikací se školou 

o S plněním úkolů 

  



Příloha 2 

NÁVOD PRO VEDENÍ POLOSTRUKTUROVANÉHO ROZHOVORU 

(Respondenti 2 – pracovníci vzdělávacích služeb) 

 

-Zahájení rozhovoru: seznámení se strukturou, informování o nahrávání, souhlas s nahráváním 

a zpracováním získaných dat 

 

Vysvětlení struktury: 

Okruh: odpovídá výzkumné otázce 

 Základní otázky, které směřují k zodpovězení výzkumné otázky 

o Doplňující otázky, které v případě potřeby rozvádí základní otázku 

 Probing; podněty k dalšímu rozvedení odpovědí 

 

OKRUH 1 

Vstupní předpoklady pro distanční výuku 

 Co jste věděla o rodině, když jste v ní začala řešit distanční vzdělávání? 

o Co je důležité vědět; co bylo nutné pro distanční výuku mít; z čeho jste vycházela 

při komunikaci s rodinou a při podpoře/doučování 

 Myslíte, že nějaké know-how měly i školy? 

o Co ano; co ne? 

 Probing: proč si to myslíte? Proč Vám to přijde důležité? Můžete to rozvést? 

Internet a technika 

-uvedení do situace: na jaře jsme zjistily, že poměrně velké % rodin má internet a nějakou 

techniku ke spojení se školou (ze 75 žáků bylo bez internetu pouze 15; 60 dětí mělo internetové 

připojení); nějakou techniku měly dokonce všechny děti – z toho můžeme vyvodit, že by neměl 

problém být online a participovat online na výuce/plnit úkoly 

 Jak vnímáte situaci u svých klientů Vy?  

o Byli všichni, nebo téměř všichni, ve spojení se školou, když měli techniku? 

o Jsou to čísla, která odpovídají skutečnosti? 



o Pokud ne - v čem je problém? Stav techniky, velikost datového připojení,…? 

OKRUH 2 

Překážky pro distanční vzdělávání 

 Na straně rodiny: participovali rodiče a děti (klienti) na distanční výuce?  

o Pokud rodiny neplnily zadané úkoly, proč to bylo? 

o Pokud rodiny nekomunikovaly se školou, proč to bylo? 

o Jak vypadá plnění úkolů v běžné prezenční docházce? Bylo to stejné/jiné během 

distanční výuky? 

 rozvedení jednotlivých odpovědí, vytipování témat; předpoklad – problémy 

jako v prezenční výuce (prostředí domácnosti, rodič, který nezvládá látku, 

přidává se technika) 

 Na straně školy: jak pracovala škola s rodinami?  

o Zohledňovaly školy výchozí podmínky rodiny?  

o Zohledňovaly potřeby dětí, které mají v prezenční výuce? 

o Volily školy individuální přístup? 

o Co se Vám zdá s ohledem na potřeby žáků (Vašich klientů, žáků se sociálním 

znevýhodněním) jako nevhodná/špatná/nefunkční praxe? 

 Zadávání úkolů, plnění úkolů, odevzdávání úkolů 

o -//- vhodná/dobrá/funkční praxe? 

 Lze navázat na výpovědi z „překážky na straně rodiny“ – např. když rodič 

nemá email… 

OKRUH 3 

Spolupráce se školami 

 Probíhala spolupráce mezi Vámi a školou?  

o Nyní v distanční výuce 

o V prezenční výuce se spolupráce daří? 

 Jak to vypadá; kdo ji iniciuje, vede k pozitivním změnám – přínosy, v čem 

pomáhá Vám, rodině, učiteli 

 Setkáváte se s tím, že školy mají přehled o poskytovaných vzdělávacích a sociálních 

službách pro tuto cílovou skupinu?  

o Ví, že se na Vás mohou obrátit?  

o Ví, co očekávat? 



 Proč ano, proč ne, lze s tím něco dělat? Mají předchozí zkušenost? 

 Pokud ano – jak to probíhá; pokud ne – proč; překážky; komunikace s učiteli, 

vedením škol, výchovnými poradci – případně jaké další osoby by mohli 

vstoupit a pomoci – máte s tímto zkušenost? 

 Jaké máte zkušenosti s case managementem s ohledem na školy?  

o Funguje to? V čem ano, v čem ne? 

o Mezioborová spolupráce – zkušenost s ní? (více aktérů než je škola, rodič 

a případně Vy jako pracovník vzdělávacích služeb) 

 


